
 

Protestantse Gemeente Raalte 

De Plas 8 

8102 CS  RAALTE 

www.annahuisraalte.nl 

www.pknraalte.nl 

E-mail: annahuis@pknraalte.nl 

06-27129798 

0572-354729 

 

De plek waar gastvrijheid en  

ontmoeting centraal staan. 

Het  

Annahuis 

Het Annahuis en Plaskerk 

 

 Het Annahuis is het 

 Gemeenschapshuis van de 

 Protestantsegemeente Raalte. 

 

 Het gebouw wordt gebruikt ter 

 ondersteuning van de  

 Protestantse geloofsgemeenschap. 

 U kunt hierbij denken aan 

 Vergaderingen, koffiemomenten, 

 Otmoetingen condoleances en 

 Koffietafels. 

 

 Daarnaast is het Annahuis 

 Beschikbaar als  vergaderlocatie 

 Voor andere partijen. 

Doelstelling 



Annahonk 

Zaal 5                                                                                      

Zaal 6; Filmzaal             
met tribune                                          
zonder tribune 

Zaal 8                          
 

*) Alle genoemde prijzen zijn per dagdeel 

Faciliteiten en catering 

Catering 
 
Koffie/thee                                                  

Consumpties                                                      

Glas wijn                                                             

Flesje bier                                                                     

Koffietafel standaard                                               

Lunch vanaf                                                      

 
In overleg is veel mogelijk. Denk hierbij bijv. aan cake, 
gebak, luxebroodjes en soep  

Plaskerk 

Kerk incl. gebruik orgel, per dagdeel             

Kerk excl. gebruik orgel, per dagdeel            

Aanwezigheid koster, per uur                          
Bij aanwezigheid langer dan twee uur 

Rouw- of trouwdienst; leden                            
inclusief voorganger en organist 

Rouw- of trouwdienst; niet leden                    

 
Annahuis 

Zaal 1 (grote zaal)                                                

Zaal 1 in delen:                               

1a                                                                              
1b                                                                              
1c                                                                              
1b in combinatie met 1a of 1c                         

Zaal 2                                                                       
Zaal 3  

                                                                      

Beamer, flipover met stiften en wifi aanwezig 

Verhuurfaciliteiten 

Bereikbaarheid 

Het Annahuis is een mooie vergaderlocatie, gelegen 
midden in het centrum van Raalte. Rondom het Anna-
huis zijn volop parkeer gelegenheden.  

Organisaties die sociaal maatschappelijk betrokken 
zijn in Raalte en geen winstoogmerk hebben, kunnen 
in aanmerking komen voor een speciaal tarief.  

Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u 
contact opnemen met de beheerder Aaltje Booijink.  

Aaltje Booijink (06) 27129798 

Telefoon Annahuis: (0572) 354729 

E-mail: annahuis@pknraalte.nl   
Website: 

www.pknraalte.nl / www.annahuisraalte.nl  

 
€ 37,50 

 
€ 70,00 
€ 55,00 
€ 55,00 

€ 1,75 

€ 1,75 

€ 2,25 

€ 2,50 

€ 11,50 

€ 11,50 

€ 450,00 
€ 400,00 

€ 35,00 
 

€ 400,00 
 

€ 450,00 

 

 
€ 125,00 

 

€ 37,50 
€ 75,00 
€ 37,50 
€ 90,00 

€ 37,50 
€ 35,00 
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